
Příloha (texty nejčastěji se vyskytujících písní)

Bonus RPK – Witamy w stolicy

Witamy w stolicy
Właśnie tak, właśnie tak
Ciemna strefa, RPK

Witamy w stolicy, na fundamentach wojny
Tu klimat niespokojny, afery różnej formy
Z każdej strony możesz być zagrożony
Na szmal wypierdolony, owity, zniewolony
Węszy CBŚ, nieostrożny ma tu lipę
I nie raz to, co miało iść w klimpę, poszło w kibel
Już nie jeden konfident poukładał się z prorokiem
Pogrążył swą ekipę i miał jebane z okien
Warszawskie oblicze jest ostro wykręcone
Dzieciaki naćpane prądem lub mefedronem
Pijaki napierdolone, mordy zmęczone
Bogaci z drogim szampanem, lumpy z jabolem
Zawsze znajdą porę, by wyżebrać trochę monet
Tu gdzie na 10 bloków są dwa monopolowe
W starych kamienicach też rozlewa się meta
Z baniaka spirit i woda właśnie się miesza
Depesza w tych wersach prosto z syreniego grodu
Gdzie nie unikniesz spalin smrodu, wiecznych korków
Stołecznych remontów i drogowych robót
Ziomuś nie wyobrażam sobie życia bez samochodu
Tutaj zazwyczaj mówią: Proszę, pomóż!
Gdy interesu nie ma to i nie ma telefonów
A prawdziwych przyjaciół policzysz na palcach
W tych skrajnych sytuacjach, jak sama mówi nazwa
Nad Wisłą trzeba mieć farta, ciężko się wybić
Na każdym osiedlu rap gra, każdy coś kmini
Na każdej płaszczyźnie szansa nie dla każdego
Więc ustaw się w kolejce i cierpliwy bądź kolego, 
koleżanko
To miasto można nazwać przepychanką
Walką o wpływy, którą kręci banknot - znam to
Sam za tym gonię, jak wyścigowe konie na Służewcu
Od zawsze tylko jedno w moim sercu

Miasto, którego godłem syrenka
Uzbrojona nieraz pokazała, że nie pęka
O stolicy Polski jest ta rodzima piosenka
Warszawa jak zawsze piękna, krew ma na rękach

Dumny jestem z pochodzenia, ziomek
Od graffiti powstał mój przydomek, w centrum biało-
czerwonej
Mam w sobie tą historie twórczą, jak że realną
Tu poznałem ulice i się wpierdoliłem w bagno
Już dawno. Teraz te znajomości wyszły bokiem
A sprawa, którą waży mi Kocjana śmierdzi wyrokiem
Z rana smutni panowie zdjęli mnie z kwadratu
I postawili zarzut, prawie trzy dychy tematu
Z dołka na Mokotów, tak trafiłem do puchy
Z nudów liczyłem czas i zdeptane karaluchy
Myślałem o rodzinie, gdy patrzyłem przez kraty
I gdzie bym poszedł, gdybym tak opuścił kazamaty
Tyle pięknych miejsc jest na terenie Warszawy
Łazienkowski park, praskie zoo, Moczydło stawy

Wola, Bielany, bo tutaj wychowany
Znam te bloki, znam podwórka, bramy, obserwuję 
zmiany
Witamy w mieście znanym z krawatów szemranych
Na Wiejskiej kurwy złodziejskie, snujące plany
Jak tu wypierdolić 40 milionów?
Już nie da się ugasić płonącego Babilonu
Warszawa powstała kiedyś jak feniks z popiołów
Szacunek dla naszych przodków i kreatorów
Nie bez powodu Drugi Paryż mówili na nią
Nie bez powodu nieśmiertelnej dostała miano
Siemano, jak chcesz się tu zabawić - klubów sporo
Wachlarz rozrywek znajdziesz wieczorową porą
Dyskoteki pełne są głupich, pustych lal
Drinki, następnie gangbang – to jest ich bal
Szmal rozwiewa się tu jak piasek na wietrze
Kasyna, burdele, swingers, chuj wie co jeszcze
Nocą Śródmieście rozpoznasz po neonach
Miejsce tysiąca przestępstw, to właśnie ziomal

Miasto, którego godłem syrenka
Uzbrojona nieraz pokazała, że nie pęka
O stolicy Polski jest ta rodzima piosenka
Warszawa jak zawsze piękna, krew ma na rękach

Dixon37 – 2 dzielnice 1 życie

[Dixon37]
Dwie dzielnice - jedno życie
To co na co dzień widzę
Szare bloki, szare nasze ulice
Ursynów, Mokotów pakt, tak to widzę

[Michrus]
Dix37 to historia wielu
Zwyczajnych chłopaków wariatów numerów
Dix37 przedmiot pożądania
Jeśli mówimy o psach i najlepszych pannach
Już niejedna larwa chciała popsuć szyki
HWDP mają tajne tricki
Sztywno trzyma się ekipa wiele lat
Ursynów, Mokotów kiedyś dla nas cały świat
Tu rodziły się przyjaŹnie jak krew prawdziwe
Z czasem dużo rzeczy stało się bardziej możliwe
Wspólne interesy, wspólna praca co dzień
Wiem niejeden brat skoczy za mną w ogień
Nie zmieniał się priorytet, chcieliśmy wydać płytę
By prawdziwe słowa z bloku wyszły na ulice
By zabiły ciszę, by zamknęły gęby wszystkie
Przez kurwy polityczne po cwelską policję

[Żary]
My żyjemy na ulicach Mokotowa, Ursynowa
Nasza część Warszawy Warszawa południowa
Dwie dzielnice - jedno życie w betonowych blokach
W sercach rap sam sprawdź ten towar
Mocny jak dobra holenderska konopia
Palona w domach, na klatkach, w bramach
Ciągle na oriencie, bo ciągle zakazana
Hemp Gru, JLB z Dixonami sztama



Wspólna zajawka już od bardzo dawna
I każdego dnia o lepsze jutro walka
Nie mogę zrozumieć czemu ludzi gnębi bieda
Idziesz do legalnej pracy albo coś zajebać
Każdy tu wybiera swoją własną drogę
Ty pomożesz mi i ja tobie też pomogę
Jeśli jesteś z nami - nie jesteś naszym wrogiem
WeŹ to sobie przemyśl, potraktuj jak przestrogę

[Kafar]
Dla nas to coś więcej niż tylko dzielnice
Serce tej muzyce tej muzyce życie
Dix37, Hemp Gru, JLB, Ursynów, Mokotów wciąż z 
HWDP
R.A.P. hula, zapierdala dalej
Dając tym osiedlom w lepsze jutro wiarę
Bo w tym politycznym syfie tak ciężko ją znaleźć
Dalej dzień w dzień małolat poznaje
Jaki szybki hajs daje mu tu kradzież
Często kończy się to jednak kryminałem
Wiesz gdzie szukam przyczyn w codziennym podziale
Już od lat najmłodszych na bogatych i tych gorszych
Zamknięte osiedla pod nadzorem kamer
Budowane są tu na szeroką skale
Kontrastują z dzieciakami co się bawią w bramie
WWA, U.R.S., Emokah i jest dane

[Bilon]
Tak, to naprawdę jedno życie
Wszyscy wychowali się w tym samym syfie
Tak to jest lecz nie tym się szczycę
Kiedy oddasz serce pokochają cię ulice
Tu strat nie liczy, bo materię się odrobi
Niczego nie zabiorę gdy wyciągnę nogi
Dalej walczę o prawdę i świadomość tłumu
Nie unikniesz bólu tak ci mówię królu
Miasto jak organizm, ulice to żyły
Wali w nie niejeden śmieć swe zatrute czyny
Niczym brudny ćpun co jedzie z sobą samym
Nie daj zabrać duszy naszej Warszawie
Hemp Gru, dill gang, Dixon37
Armia podziemie nie czeka na zbawienie
Ojciec Mokotów, Ursynów to dziatwa
Elo z Bogiem brat, niech płynie wciąż ta barka

[Dixon37]
Warszawa, stołeczne miasto dziś wita
Tu życie jak życie na tych dwóch dzielnicach
Gdzie nikt mnie nie rozpieszcza, los daje w kość nie od 
dzisiaj
Dla tych podwórek żyję, nie kryje, dla nich oddycham
Blask księżyca, pierwszy joint tu na ulicach
Grzegorzewska dom mojego życia
Moja rodzina to moja siła i wiara
Dix ekipa ciągle żywa, rap nagrywa, robi hałas
Pierwszy śmiech, krzyk, pierwszy grzech, łzy
Pierwszy melanż, miłość, pierwszy zysk
Te dwie dzielnice widziały więcej niż pamiętam
Mokotów, Ursynów na zawsze w naszych sercach

[Wilku]
WDZ, JLB, dzieci ulicy

Dixony i Hemp G.R.U. koniec ciszy
Mówimy o tym co boli, co się liczy
To nasze życie, problemów nikt nie widzi
Kolażuję, Mokotów, Ursynów, pamiętasz?
Nie ważne gdzie, ważne z kim się szwędasz
Z ziomalami melanż dobrze czas spędzam
Odpalam skręta, każdy lamus wymięka
Miałeś wybór zostać człowiekiem lub pałą
Mało sprzedałeś brata i co ci to dało?
Stało się, ktoś zabrał wolność, my damy szacunek
Jedność, lojalność to braterstwa warunek
Wiesz, bywa różnie, wiem, musisz się starać
Wcześniej czy póŹniej wyjdzie prawda na jaw
Ta dżungla to nasz dom a rodziną ta zgraja
I ciągle powtarzamy, że każdy pies to faja !!

[Saful]
Słyszałeś już ziomek o tym rejonie
Ursynów, Mokotów, my dbamy o renomę
Tu każdy z nas musiał nauczyć się żyć
Bo każdy z nas tu przeżył ciężki wstrzyk
A każdy z nas przecież chce żyć jak najlepiej
Jak ty będziesz żyć to zależy od ciebie
Nie moja sprawa co jest twoim priorytetem
My robimy rap i to jest naszym lekiem
Na cały ten syf co się w nas zaszczepił
Jak Sokół nawinął czują go już małe dzieci
Nic nie poradzisz, wciąga to miejskie bagno
Dlatego niektórym tak ciężko się ogarnąć
Przykro mi, ale tu nie ma przebacz
Albo będziesz żył albo będą cię grzebać
Albo umiesz się zachować albo dzieciak
Najlepiej czuję się na własnych śmieciach, elo

Dixon37 / Napalm Grupa – Jedno miasto jeden klub

Chuligani Legii 
Prosto ze stolicy

Na szczęście urodziłem się 
W tym wspaniałym mieście
Gdzie jest ten wielki klub - Legia Warszawa, 
jedziemy znów na wyjazd
Napierdalać się po ryjach
Jedna chwila, skład już dobrany 
Teddki, Turyści, Dixony, Napalmy 
O tym teraz nawijamy, my zaczynamy
Elo nasze sztamy w mig pozdrawiamy
Jedno miasto, jeden klub 
Warszawa i Legia była jest i wielka pozostanie 
Każdy Warszawiak zna to przesłanie 
Ogarnięty chłopak i menel w bramie 
Bo to jest norma jak pod polonią Legii
Jest znów horda szturmująca bramy, 
Taki styl mamy, honorowo bez sprzętu się napierdalamy 
A grupę eczy- co chuligaństwo kaleczy
Dosięgnie kara, to jest prawda stara
Nożownicy chuj wam w dupę
A ja idę dumnie z czarną Elką na piersi 
Warsaw Fans Warszawiacy waleczni
Nikt nie zaprzeczy temu stanu rzeczy 
Najlepsi z najlepszych 



Współczesnych rycerzy futbolowy harem 
Legia Warszawa napierdala stale elo

Dla nas jedno miasto i jeden klub 
Posłuchaj ziomek tych szczerych słów 
Bo tylko Warszawa i Legia po grób
Szesnasty rok wieku dwudziestego 
Jest to początek klubu wielkiego
Legia Warszawa, co rządzi i dzieli 
Nie tylko na boisku i nie tylko w tabeli 
Dziękuje Bogu, że tu się urodziłem 
Warszawa, w mieście, które ma swą siłę 
Ma piękną historie, ma sztywne zasady 
Dziś na tym bicie dla wspólnej sprawy 
Dixony, Napalmy nigdy dla sławy 
Tylko dla chwały Legii Warszawy 
Tylko dla chwały Legii Warszawy 
Turyści 97’ elo Teddy Boys, 
Nieznani Sprawcy, pozdrówki Warriors, 
Wszystkie nasze zgody, a melanż trwa 
No i szalikowcy Legii W-wa 
Wszyscy Ci ludzie tworzą dziś historie
A zarząd z nami prowadzi wojnę
Smutno się robi, czy to się zmieni
Nas z naszych trybun nic nikt nie wypleni
Każdy Warszawiak z Legią i dumny
A kiedy umrę wrzućcie szalik mi do trumny

To jedno miasto i jeden klub
Nie jeden mecz i nie jeden bój
Choć nie raz przelałeś krew i czułeś ból
W obronie tych barw do końca twardo jak mur
To jeden klub i jedno miasto
Niektórzy przez nas nie mogą zasnąć
Tu melanż kończy się gdy jest jasno 
Legia Warszawa od dziecka znasz to

Tylko raz to powiem, ty dobrze zapamiętaj
Tylko Warszawa i tylko Legia 
To najczystsza perła, to joint dla osiedla
To ekipa, która jest nie do przejścia
To ekipy, które stoją za sobą murem
Z tych osiedli, które wiedzą co to szacunek
Wiedzą co to honor i, że trzeba go bronić 
W przeciwieństwie do konfitur z polonii 
Przyjdzie jeszcze czas, wszystko się ułoży 
Jebać ITI, nową historie tworzyć 
Nie zamkniecie wszystkich ust, nie spętacie rąk 
liczy się tu Napalm, Turyści i Teddy Boys.

Warszawa w sercach naszych
To dla nas wiele znaczy 
Tak jak ten klub chyba jaki 
Nie trzeba tłumaczyć 
To wiadomo nasza duma i honor 
W Warszawie zresztą tu nic innego nie ma 
Teraz temat trening, na Fortach Bema
Tu działają prężnie, zresztą prawie niezależnie 
Przez wielu zapomniane sekcje 
Pół życia na sali bokserskiej 
Tu zostaje pot, krew i ludzie serce 
Sport staje się sensem życia 

Nie od dzisiaj, nie od wczoraj dawka spora
CWKS, pokochasz to, tutaj zostajesz 
To ukochany barwy i szale zwycięstwa 
Odwagi i męstwa nie brakuje wcale 
Po to ja trenuje dalej
Ale zawsze znajdą się kurwy stare
Które chcą zniszczyć to co wspaniałe
Ale nigdy nie zniszczą, to siła wyższa
To nasza przyszłość, to mamy w głowie 
To mamy w serach, to mamy w sobie 

To jedno miasto i jeden klub,
Nie jeden mecz i nie jeden bój
Choć nie raz przelałeś krew i czułeś ból
W obronie tych barw do końca twardo jak mur
To jeden klub i jedno miasto
Niektórzy przez nas nie mogą zasnąć
Tu melanż kończy się gdy jest jasno 
Legia Warszawa od dziecka znasz to

Warszawa, Bródno, Ursynów, Mokotów 
Tu na Legię Warszawę nie usłyszysz złego słowa
Styl Warszawskich Ulic reprezentuje Dix37, Napad, 
Turyści i Teddy Boys 
HWDP HWDP 

Dixon37 – Pozdrówki z betonowej dżungli

Powiedz, co u ciebie ziom
Zakopałeś czy kupiłeś broń?
Chłodny tak ten z betonu ląd
Może kosztować życie błąd
Powiedz czemu kocham tak to
Miasto a w nim setki bitych pion
Dla swojaków otwarty dom
Zawsze podam ci bracie dłoń
KZK w odsłuchach - to z ulicy wieści
A Nie pompowanie kto tu jest najlepszy
To materiał który aż w serduchu się nie mieści
Zalewa dzielnice, klatki, podesty
To ten rap, polski rap na rejony
24h bujają się bloki
24h bądź pozdrowiony
Śląsk, WWA, Ganja Ma i Dixony
Zanosi się na mgłę
Po omacku biega lud
Kradną otoczenia tlen
Jak apetyty posmak snu
Cień tu daje mur
Wszystko na ostatni rzut
Pod nogami kruchy lód
Zawsze strong in the hood
To do powodzenia klucz jest
To towar ten co zwala w moment z nóg cię
Pionę tu wysyła Ganja Maffija
Ze śląskiej dżungli, gdzie czas się zatrzymał
Sam wiem najlepiej co mi ten beton dał
Co zabrał
Tu bije moje serce
Co ma być to będzie
Od najmłodszych lat
powtarzał każdy z nas na oriencie



Wychowałem się gdzie tysiące zakrętów
GM Dix37 bez przypadku w jednym miejscy
To Dla tych co wierzyli w nas
Tak jak nas ukształtował ten z betonu flas
Nieśmiertelne wersy godnie niosą się przez beton
Ja powracam do koneksji
Gdy na dalszym planie żeton
A ty weź stul ryj
Ciągle nie patrz mi na ręce
Wszystko płynie, panta rhei
Kali prawdziwy MC
Idę gdzie szczęście
Choć droga kręta nieraz
Pojmuję lekcję, ręce składam do nieba
Rozpoznaj sekcje bez fałszywych tonacji
Ganja Mafia, Dix37 - dużo wsparcia dla braci
Powiedz, co u ciebie ziom
Zakopałeś czy kupiłeś broń?
Chłodny tak ten z betonu ląd
Może kosztować życie błąd
Powiedz czemu kocham tak to
Miasto a w nim setki bitych pion
Dla swojaków otwarty dom
Zawsze podam ci bracie dłoń
19H to kondycja jak na maraton
Czy gonisz czy spierdalasz
Mimo wszystko żwawo
Burki szczekają ale my jak duchy
W labiryncie ulic traf do domu nie do puchy
Miejska dżungla
Diamenty z betonu
Podobne historie u FNSów i Dixonów
Ziomuś, Przesyłam pozdrowienia
Ganja i Dix – klasyka podziemia
Trochę ponad już 3 dychy
Dobrze słyszysz
Ursynowskie blokowisko i zapach ulicy
Przeszywa me serce
Z dumą po całości, brat
Gdy wyjeżdżam w świat, dziwnie płynie czas
Nie ma co chce tu zostać jak najdłużej
Tu jest moje miejsce
I znaki na murze
Tutaj jest to wszystko
Co bezgranicznie kocham
Na gębie radocha, nie szlocham
Za zdrowie browar
To FNS – leci wers na osiedla,
Dix 37 pięć
Łączy dźwięk, zajawka jedna
To trawka i hip hop
Nie plastikowe disco
Nie wszystko wygląda tak samo, kiedy jest blisko
Rzucam sort, seria bomb znów na ulicę
Zapłaci mi las rak, leci buch na dzielnicę
Rzeka słów po streecie płynie gęsto
Ty mi wierz w to
Wie Tylko Bóg czy dobrą idę ścieżką
Serwus morda
Chcesz wiedzieć co u nas?
Słucha Dix Pocztówka, dla ciebie z WWa
Czas biegnie naprędce, jak bęben na setce

Nadzieja na szczęście
A coraz, mnie kręcę
Jest pięknie
Po horyzont piachu z cementem
Osiedla codziennie skąpane w oriencie
Tyle u nas, bez zamułki, tak ci powiem
Od Safula masz pozdrówki z betonowej
Powiedz, co u ciebie ziom
Zakopałeś czy kupiłeś broń?
Chłodny tak ten z betonu ląd
Może kosztować życie błąd
Powiedz czemu kocham tak to
Miasto a w nim setki bitych pion
Dla swojaków otwarty dom
Zawsze podam ci bracie dłoń

DJ 600V – Dla ulicy

Jak źle jest ci to przypomnij sobie chłopaku
Te wszystkie dobre dni nie zapomnę o Warszawie
Partyzanckiej postawie
Z betonowych osiedli domowego ogniska
Struktura zawsze mi bliska
Tak znane miejscówki i nazwiska
Słowa dla chłopaków z blokowiska
G.RH.W. trzynastka na bloku
Majdańska Igańska zawsze dla was pokój
Nigdy na pokaz słowa prawdy dla dzieciaków
zipujący po blokach by wiedziały co jest ważne
Niczego nie przeoczyć móc wreszcie się zjednoczyć
Inaczej walka na osiedla będzie zawsze się toczyć
Zobacz ile się zmieniło co się porobiło
Ilu srebro zniszczyło
Ogłupiany prawie każdy co teraz imponuje
Drogi styl porno gwiazdy bracia Eskobar
Zobacz jak prysł czar każdemu czas ucieka
Bez wyjątku (bez wyjątku)
Jeśli wiesz co się liczy
Wszystko będzie w porządku
Życie na podwórku mój pierwszy joint na murku
Pytasz czemu blant mi życie umila
Potrzebna jak słońce każda pozytywna chwila
Pierdolić komendanta Halskiego na rewirach
To dla was chłopaki nie traćcie nigdy ducha
Zawsze przy wspólnych ruchach
Wielkie dzięki za to wszystko Ryba i Łukasz
Zawsze dobre słowo dla Kuby Karpoluka
Dla Kao pozdrowienia te wszystkie wspomnienia
Wszystko dla chłopaków których skład się nie zmienia
To wszystko dla ekip mających coś do powiedzenia

Dla ulicy to wszystko dla ulicy
Dla dzieciaków na boiskach
Dla chłopaków
Na warszawskich blokowiskach
Dla ulicy to wszystko
Komitywa Warszawa to wszystko jest dla was

Wszystko co robimy dla ulicy to wszystko
Osiedle blokowisko dobrzy ludzie znane miejsca
Do których jest mi blisko dzięki dzięki
Dla chłopaków z Mokotowa



Dzięki dla Daniela za akcje za towar narbuta i ławkowa
O tych miejscówkach zawsze ciepłe słowa
Czas się zrelaksować blant już się kręci
Komitywa oficjalni warszawscy rezydenci
Hip-hopowa ekipa a nie żadni prominenci
Oni chcą zatrzymać nas heroiną zaćpać nas
Idiotyczną telewizją dla mas ogłupić nas
Ale my się nie damy na żywo pozytywny przekaz 
wysyłamy
Nauczamy młodą generację
Że liczą się głównie pozytywne relacje
Pamiętaj to co ma znaczenie jedna miłość
Jeden Bóg i jedno przeznaczenie
Może dlatego nie wierze w nowy wspaniały świat
W Babilonie tyle lat tyle lat w Babilonie
Gdzie pieniądz jest bogiem
Nie wiesz kiedy twój przyjaciel stanie się twoim 
wrogiem
Dlatego nie zapomnę pierwszych blantów w Saskim 
parku
Miłość i szacunek trzymaj się Marku
Ta sama walka dwadzieścia jeden na karku
Teraz partyzanci przekaz kontrolują
Ręce do góry wszyscy którzy to czują
Blantem inhalują osiedlowe sytuacje preferują
Ktoś pojawia się ktoś znika
Ale gra ciągle pomyka korzenie Komitywa
Życie jak muzyka uczucie nie zanika
Pablo osiedlowa miłość z nią westchnienia z Titanica

Dla dzieciaków na boiskach
Dla chłopaków
Na warszawskich blokowiskach
Dla ulicy to wszystko
Komitywa Warszawa to wszystko jest dla was 

DJ 600V – U nas na Śródmieściu

Całe Śródmieście (Śró)
U nas na rejonie, elo (elo)!
To dla ciebie Marek
Mixtape Prosto 600V, elo!

[Elfue]
U nas na Śródmieściu frajerstwo się tępi
Więc przejebane mają jebani konfidenci
Zasady – nie pozbędę się ich, choć wokół przepych
Nienawidzę tych, co codziennie widzę
Na fontannie stojąc, się nie bojąc,
Lecz czasem czuje niemoc, gdy widzę pyski urzędników
Jebanych wieśniaków to plac na rozdrożu
I jego ministerstwa to plac zbawiciela
Tu czuję smak zwycięstwa między tymi placami
Aleja wyzwolenia tu następne pokolenia
Siedzą u mnie na podwórku popijając browar
Jarając dobry towar teraz małą koszykową
Na wysokości Alei Róż nieopodal tuż-tuż
Zaparkowałem wóz, gdzie pod Montenegro
Niedaleko jest metro, – Jakie? - Politechnika.
Wybijam się w Saaba dziewięć-pięć, no i co? No i 
znikam.

[Kaen]
U nas na rewirze Północ, gdzie dawne tereny getta
24 na dobę czujność afery codzienny spektakl
To tutaj gdzie centrala, plaga miejskiej bezdomności
Bez litości jak huragan nowe pochłania jednostki
Z jednej strony nędza – z drugiej bogaci paskudnie
Północna część jest piękna przenieśmy się na południe
Tam gdzie WSP, gdzie ZIPy szacunek należny oddaj
Bo tam powstawała polskiego rapu historia

[Doz]
U nas na Śródmieściu, choć jest piękne 
Nie zawsze jest tak pięknie czasami jest jak w piekle
Ciągłe kolejki, klaksony, światła, korki,
Na ulicach wredne policyjne mordy
Lecz choć bym nie wiem jak miał psioczyc,
Choć bym miał mieszkać na drugim końcu świata
Nie zapomnę o Śródmieściu, tu się wychowałem,
Tu się wraca, cieszy się japa jak mijam rogatki
Śródmieścia kamienice i klatki

[Kaczy]
Teraz Śródmieście Południe wjeżdża na twą bazę
Warszawski chodnik – nie jeden tutaj zbłądził
To jest głos prawdziwy ulicy, słyszysz...
Nie dopuść do chwili, kiedy ciebie będą sądzić
Śródmieście Południe wjeżdża na twą bazę
Warszawski chodnik – nie jeden tutaj zbłądził
To jest głos prawdziwy ulicy, słyszysz...
Nie dopuść do chwili, kiedy ciebie będą sądzić

[Koras]
(Z I P) U nas na śródmieściu jest szybkie tempo 
(Orient)
Liczy się refleks, gdy przyspiesza tętno
Moment decyduje i zostawia piętno
Abonent chwilowo niedostępny i omija cię to 
tutaj każda kamienica to jedna historia
Dzieciaków przez łatwy dostęp ogarnia euforia
Tu ważniejsza jest praktyka niż teoria
Walcz z nałogami, w końcu spotka cię gloria

[Sid]
U nas na Śródmieściu, na południowej stronie
Kumaty się utrzyma, a frajer utonie
Z donosem na policję nie u nas kondonie
My nie wierzymy w prawo, lecz w zaciśnięte dłonie
I wpajane latami do głowy zasady
Nie zaznasz spokoju, gdy dopuścisz się zdrady
Centralnie chuj do dupy za zjebane układy
Tego nie wyprostujesz, bo u nas nie da rady

[Młody Biały]
U nas na rejonie z wami dzisiaj jestem
Incydent, Młody B., chcę pamiętać
U nas wóda czyni cuda leczy chore serca
POM bo melanż to rzecz święta
U nas… wciąż u nas… (Taa…)
Zawsze będę z wami u nas dziś gramy u nas na rejonie
Gdzie początek jest i koniec, gdzie Floryda, Śró
Południowe zdrowie wszystkie dobre mordeczki z 
Ławkowej, elo.



[Zdycha]
U nas na Śródmieściu jest centrum rozrywki
Jest paru złodziei, jest wódka, są dziwki
Obok burdele, jeśli chcesz to za stówę
Znajdziesz sobie szybko tutaj, tutaj nową dupę
Czy jesteś studenciakiem, czy zwykłym zarobasem
U nas na Śródmieściu każdy widzi swoją szansę
Takie uroki naszego śródmiejskiego miasta
Na tym dzisiaj kończę, nara, basta.

[Kaczy]
Teraz Śródmieście Południe wjeżdża na twą bazę
Warszawski chodnik – nie jeden tutaj zbłądził
To jest głos prawdziwy ulicy, słyszysz...
Nie dopuść do chwili, kiedy ciebie będą sądzić
Śródmieście Południe wjeżdża na twą bazę
Warszawski chodnik – nie jeden tutaj zbłądził
To jest głos prawdziwy ulicy, słyszysz...
Nie dopuść do chwili, kiedy ciebie będą sądzić

[Karlos]
U nas na Śródmieściu w pierwszym miejscu śmierć 
kurestwu
Odbijajcie już na wejściu nie ma dla was tu respektu
Mocnych regul, sekret reguł to (o) trzymać się reguł 
Dekret według zna ta armia ta armia, więc ogarniaj to 
żołnierzu
(Co) Co masz na talerzu szanuj jak zarobek brata
Pozazdrościsz jego chleba? Niech ci szmato uschnie 
łapa!
Tu nie trzeba za przysługę płacić w drogich koniakach
Dziś się dzielisz jednym szlugiem, jutro śmigasz w 
karatach

[Sokół]
U nas na Śródmieściu życie się toczy longiem
Jeśli stąd nie jesteś błądzisz prawdopodobnie
Tu życie nie wygląda jak w serialu „Magda M”
Nie mieszkamy w szklanych domach z czołówek TVN
Bo Śródmieście Warszawy to nie tylko wieżowce
To obdrapane klatki, których są tu tysiące
Własny start, własny finał, każdy ma własny wątek
Po pierwsze własna rodzina, po drugie własne 
pieniądze [ZIP Skład]

[Elvis]
Na Śródmieściu Południowym ferajna się trzyma
Otoczona Bożą Łaską dobra komitywa
Tu same dziarskie chłopaki, a nie zamuleńce
Ten podziemny styl rozpoznawalny w całym mieście
Jak Apaszem Stasiek był w krąg znały go ulice
Tu każdy z moich kamratów ma na bani bliznę
Śródmieście południe sztywne prawa i zasady
Ten, co mówi, że nie prawda, tego zapraszamy

[Jacol]
U nas na Śródmieściu w samym sercu metropolii
Co dzień trzeba się ogarniać, by nie spocząć w agonii
Brak tu monotonii, życie śmiga szybkim tempem
Żeby nie spocząć na laurach kieruję się postępem
Często z sentymentem do młodzieńczych lat narodzin

Śró na zawsze w mej pamięci aż do krańca moich 
godzin
Nikt cię tu nie zwodzi, pierwsze skrzypce grają chęci
Przekaz z głębi o tym dla żyjących na krawędzi

[Kaczy]
Teraz Śródmieście Południe wjeżdża na twą bazę
Warszawski chodnik – nie jeden tutaj zbłądził
To jest głos prawdziwy ulicy, słyszysz...
Nie dopuść do chwili, kiedy ciebie będą sądzić
Śródmieście Południe wjeżdża na twą bazę
Warszawski chodnik – nie jeden tutaj zbłądził
To jest głos prawdziwy ulicy, słyszysz...
Nie dopuść do chwili, kiedy ciebie będą sądzić

[Fu]
U nas na dzielnicy trwa film
Jak dobre kino dobry film jak Tarantino, jak „Scorsese 
Casino”
Ja przebijam te ulice jak kula na wylot
Tutaj mam swoją rodzinę tutaj zapierdalam z buta
Wszędzie jest dobrze, lecz najlepiej jest tutaj
Teraz z całą ekipą robimy piękną nagonkę
Tutaj nie ma końca, jest piękny początek
Bądź szczery do bólu, a przybiję ci piątkę (brat)

[Juras]
U nas na Śródmieściu jest zajebisty temat
Można jebać schemat, bo nudy tu nie ma
To nie czeska ściema, to jest czystą prawdą
Masz tu wszystko, czego dusza może zapragnąć
Są tu nocne kluby, fajne dupy i imprezy
Kina, restauracje, muzea – źródła wiedzy
I wreszcie koledzy z dłonią pomocną dla ludzi
W jedności jest siła, dlatego nie dajmy się skłócić

[Kowal]
U nas na Śródmieściu jest taka specyfika
Pośród natłoku biznesu nie jedna śródmiejska klika
Co dzień z życiem się potyka, tu talentów fabryka
Za oknem śródmiejski pejzaż, w głowie śródmiejska 
psychika
Tajnych od zajebania nie unikniesz fałszu
Także trzeba się ogarniać i w temacie i na rauszu
Lecim dalej naprzód, żeby był urodzaj
Znam ten teren, mam PLN, stąd nie jesteś - nie osądzaj
Oddam cześć temu miejscu, co je znam jak kieszeń
Śródmieście południe Warszawy bijący mięsień
To dotrze do więzień, ulic i miejscówek ludzi naszych
Pewna pozycja od podziemi do poddaszy

[Kaczy]
Teraz Śródmieście Południe wjeżdża na twą bazę
Warszawski chodnik – nie jeden tutaj zbłądził
To jest głos prawdziwy ulicy, słyszysz
Nie dopuść do chwili, kiedy ciebie będą sądzić
Śródmieście Południe wjeżdża na twą bazę
Warszawski chodnik – nie jeden tutaj zbłądził
To jest głos prawdziwy ulicy, słyszysz
Nie dopuść do chwili, kiedy ciebie będą sądzić (będą 
sądzić) 



Dudek RPK – Moje miasto w nim ja

To moje miasto, moje miasto w nim ja
To moje miasto, moje miasto w nim ja
To moje miasto, moje miasto w nim ja
To moje miasto – Wuwua

[Dudek RPK]
Miasto budzi się ze snów
Warszawa wita – DDK RPK - jakby ktoś pytał
Jak dla mnie wypas, bania na rymy poluje
Jak czekasz na to ziomek dobrze wiem, co teraz czujesz
Miasto budzi się, wiem co się dzieję
Spożyłeś za dużą dawkę, wszystko w tobie się grzeje
Rap cały czas na okrągło wchodzi w banię
Nie mogę bez tego żyć, to jest dla mnie jak przesłanie
Słuchaj panie – bo to do takich jak ty
Nie byłem, nie słuchałem i nie dostawałem praktyk
Jestem sobą od początku, rym wydobywam z serca
A na kłamstwo w Razem Ponad Kilo grupie nie ma 
miejsca
To nasze miasto – zwykłe na co dzień
Tu urodzony jako zwykły przechodzień
Tu możesz bawić się w jednym z setek klubów
Tu zarazem najzwyczajniej możesz umrzeć z nudów
To nasze miasto i wy wiecie o czym mówię –
Jeśli rap kiedyś umrze, podniesiemy wieka z trumien
By zaspokoić wszystkich niezaspokojonych duchem
Warszawka też dla ludzi, którzy najebani buchem

To moje miasto, moje miasto w nim ja
To moje miasto, moje miasto w nim ja
To moje miasto, moje miasto w nim ja
To moje miasto – Wuwua

[Siwers]
To miasto szans, ale też miasto pułapek
To nocny raj, w którym losem rządzi afekt
To miasto lunatyków, miejsce rządowych afer
Wiele plotek i mitów związanych z jej tematem
Ukryta pod make-up’em rzeczywista Warszawa
Ta blizna przeszłości jest mglista i krwawa
Jak jest u nas – zapraszam tutaj, zobacz to z bliska
Patriotyzm nie umarł, bo będzie żyć w nas
Historia i duma, metropolia Wuwua
Rapowa manufaktura, lustrzane drapacze w chmurach
Nie błękitna laguna, to urbanistyczny chaos
Nie przeszkadza mi akurat, bo to ludzie tworzą całość
Ludzie, którzy ją kochają, szanują, nieopluwają
Mieszkają, pracują, dbają, opisują, pamiętają
Wielu takich jak ja, w mieście gdzie herbem syrena
Postawiło na rap, mówi głośno o korzeniach

[Dudek RPK]
Urodziłem się tu, by życie dokładnie poznać
Żeby stanąć na nogi, usamodzielnić swą postać
Tak żeby któregoś dnia na bloki prawdę wyrzucić
Wypuścić CD RPK, szacunek zdobyć u ludzi
Żyję tu, betonowy raj, gaj, ciemne lasy
Betonowy styl życia, New Era, dres, adidasy
Na podbite obcasy miejsca starczy tylko dla dam
Żyj tak, by nie wypaść z trasy, byś nie został nigdy sam

Ursynów, Mokotów, Wola, Bielany, Targówek, Śród
Ochota, Bródno, Praga, dobrze znane miejsca tu
Żyją ludzie, gdzie za brata pójdą na koniec świata
Więc zastanów się co robisz kurwo, gdy planujesz atak
To moje miasto, stolica rapu
Tu gdzie płynie twardy rym i w chuj dobrych chłopaków
Tu, gdzie joint jest tak mocny, że upalasz się w oparach
Tu, gdzie Zjaraj To Do Końca tagi widnieją na ścianach
Wychowani tu żyjemy, gramy, zarabiamy sos
Każdy ma swoje sprawy, w swoich sprawach trzyma nos
Głos natury, klatki, mury, bloki, kamienne widoki
Możesz wbić, lecz uważaj chłopaku gdzie stawiasz kroki

To moje miasto, moje miasto w nim ja
To moje miasto, moje miasto w nim ja
To moje miasto, moje miasto w nim ja
To moje miasto – Wuwua

Fenomen – Yelonky

Nie pierwszy raz o tym pisze, nie pierwszy o tym 
słuchasz
Browar, lufa proste droższa sztuka, może bucha, dalej 
słuchasz
A wiesz o czym? Yelonky rap nas jednoczy
I jeszcze tysiąc innych spraw nas łączy
Nie musisz wiedzieć o nich wszystkich
Wzrok bystre, WM, WHO, to jest to
Każdy blok minięty, setki razy już widziany
Chłopaki pod klatkami, społeczniaki i banany w 
domach
Oddam wszystko co mam by znów tu mieszkać
-ciszej tam bo po policje zadzwonię-
Kurwo nie strasz, bo się ze spokojem żegnam
Miłość jedna, bloki, które nauczyły życia, bycia sobą
Drogą idź tą samą co przed lata nauczano
Chyba dobrze o tym wiesz, prawda leży gdzieś (gdzieś)
Pomiędzy nimi klatkami, uliczkami osiedlowymi
Pomiędzy wieżowco piętrami
Gdzie stoją właśnie oni swoi sami, sami swoi
Słyszysz to, po prostu najbliźsi
Moje słowa, nasze myśli bez nich nic byśmy nie mogli 
opisać
Dla nich ta muzyka, dzięki nim jest to słuchać
Yelony jak tlen, bez nich nie moge żyć
Bez nich nie moge oddychać
Moje osiedle na którym mieszkam (na którym 
mieszkam)
Yelonky znam je od dziecka (znam je od dziecka)
Tylu ludzi, o których pamiętam
Moje osiedle od zawsze tu mieszkam x2
Historia egzystencji utkwiona w tych domach
Epizody życia widoczne w poszczególnych oknach
Z biegiem czasu chęć ukazania ich z osobna
Z wszystkich zdarzeń zapamiętana każda doba
Dziś spisane to w tych zwrotkach jak ty przez szablon
Oglądasz nasz obraz, miejsca te same
Klatki plastiko dobrze znane ratujące wieczór
Gdy stają się planem przyszłość przynosząca
Nieuchronną zmiane, rap ten staje się odskocznią
Pozwalającą pomyśleć by pamiętać wersy wszystkie
To co miałem na myśli, że to właśnie dla nich



Dla przyjaciół mi bliskich, dla przyjaciół mi bliskich
Że to właśnie dla nich, dla przyjaciół mi bliskich
(To moje Osiedle)
Że to właśnie dla nich
Obraz codzienny, nie zmienny przez czas, przez lata 
całe
Od małolata tutaj dorastałemTu na osiedlu, gdzie 
większość żyje według zasad
Ziaja, Mazsa, Żółf, Ekonom, Endefis i przyjaciół grono
Idziemy tą samą stroną, drogą wspólnie wyznaczoną
Raz stromą, a raz prostą, bo czas gdy potrzeby rosną
Życie potrafi zagrać ostro, wiem zdążyłem się 
przekonać
Że możemy sami wspólnymi siłami zawsze być wygrani
W miejscu gdzie mieszkamy, gdzie horyzont nie 
zmieniony
Blok na bloku postawiony, z każdej strony jestem nimi 
otoczony
Pełno znajomych twarzy, betonowych korytarzy
Ścian pomalowanych, miejscówek dobrze znanych
Tych historii nie spisanych, które toczą się koło mnie
Fenomen, Endefis Yelonky północno-zachodnie

Na chodnikach kolejne kroki widzisz przez okna
Obcinają a ty pij do dna nie wierzysz, że można
Po trych ścieżkach tyle lat chodzić, mieszkać, się bawić
Wykorzystać te talenty, które dali
Słyszysz teksty i puenty, ideały ze stali
To w tych tekstach życiowych poglądów wersja
Nie ma przestań bo pod napięciem studio Efekt
To nie blefem, bo Yelonky wiedzą perfekt
Płyta będzie, wiesz gdzie, z tego osiedla
Bitu pętla jak na koncertach tak i tutaj dobrze czas 
spędzam
Fenomen, Endefis nie dotrzymasz tempa?
Nie na sukces przepis ale droga codzienna
Dla ciebie w blokach męka a dla mnie życie dobre
Bo wspierają mnie ci, których ja zawsze popre
Masz jakąś kontre?
Feno, Miechu i Bartosz z tą samą płytą startuj
Ciągle po tych drogach chodzę, które widze od dziecka
W wersch mówię o tym wszystkim, wcale nie mogę 
przestać
Całe życie tu mieszkam, nowy dzień, kolejna lekcja
Pech czy szczęście? Nie wiem razem możemy więcej
Chociaż patrzą nam na ręce nagrywamy płytę zdartą
To ma wartość, by zawsze chwytać chwile pełną garścią
Niech się martwią ci dla których życie w blokach niską 
kartą
Dla nas pasja, łączący nas kawałek tego miasta, mówisz
basta?
Poziom rapu na Yelonkach wzrasta
Zobacz, przecież każdy z nasz się tutaj wychował
I swoje przeszedł, o tym teraz nagrywamy w studiu 
Efekt
Mówisz, że blefem jest to? Trudno bywa tak często
Dla mie rap Yelonky razem to zwycięstwo

Fenomen – Reprezentuję Warszawę

Reprezentuję Warszawę nie pytaj mnie po co 
Kiedy słyszę bit to rymy mi się złocą 

Trzymam mikrofon w ręce, nie jestem chłopak złoty 
Mówisz hip-hop to kłopoty? no co ty! 
Reprezentuję Warszawę i całe Feno 
Mikrofon nie złotówa, (jest) jest mą domeną 
Co jest prawdziwą ceną, a co twoją zwykłą fuchą 
Ekonom z chłopakami, nie dorównasz naszym grupom 
Koledzy nie od dzisiaj od rozrywki i kłopotów 
W razie czego mogę liczyć, każdy z nich będzie gotów 
Do pomocy, bez oporów, z własnej woli 
A nie jednego klepią, a drugiego to pierdoli
Prosto z Woli, trzech zajaranych robiących swoje 
Idę do przodu, jak ND, mam rycerza zbroje 
Każdy z nas dopowie swoje, jakiś pomysł przytoczy 
Pokaże coś nowego i w konkretną gadkę wskoczy 
Ja nie idę po blask sławy, zakres szmalu, dużo floty 
Proste jest jak drut to są tylko kłopoty 
Uzależnia jak narkotyk, kłamstwo drugie kłamstwo 
rodzi 
Nie obchodzi mnie koleżka, który się godzi 
Na to wszystko, ludzie żyją dzięki wyzyskom 
Kto się stara być w porządku kłaniam mu się nisko 
Wiem, że trudno jest dziś o stanowisko 
Jeszcze niebieskie wysypisko, tracisz wszystko 
Policja już zadba o to byś nie szastał flotą 
Wielu już było handlujących dawką złotą 
Oni poszli na dno, tylko po co? 
Masz z tym problem? nikt nie służy ci pomocą 

Reprezentuję Warszawę 
Reprezentuję Warszawę 

Reprezentuję Warszawę to przecież jest proste 
Nie kwestionuj mego zdania, bo słowa mam ostre 
Ja i całe Feno znamy pewne reguły - honor, szacunek, 
skun i bibuły 
Takie samo prawo panuje na wszystkich ulicach 
Nie jest zapisane jak na mojżeszowych tablicach (a 
jak?) 
Poparciu moich ludzi to przecież jest rutyna 
Jeszcze mam swój czas, więc nie opada kurtyna 
Fenomen znów zaczyna i nigdy nie umoczy 
Jeśli mnie obrażasz, spróbuj to powiedzieć prosto w 
oczy 
Spuszczasz głowę, a ja ciągnę moją mowę 
Bo mam przewagę, chcę utrzymać równowagę 
Ktoś mnie przewróci - ja wstanę, podniosę się na nogi 
Bez względu na przeszkody, będę się trzymał swojej 
drogi 
Tracę rymy przy skręcie, nagrywam na *****owym 
sprzęcie 
Bo nie zależy mi żeby być nadzianym lamusem 
Chodzić cały w złocie i jeŹdzić Lexusem 
To nie jest przymusem, robię to dla przyjemności 
Tak samo jak kilku ze mną tu gości 
Mamy duże możliwości, ale niewielu to doceni 
Wiesz to nic nie zmieni, bo nie myślę o kontrakcie 
Będę dalej sobą przy swoim pakcie 
Jestem z moją ekipą, to fakt oczywisty 
Miejsce dla prawdziwych, frajerów skreślam z listy 
Przekaz niby przejrzysty, lecz nie każdy go rozumie 
Niejeden skurwysyn słucha, ale myśleć nie umie 
Do układania rymów nie potrzebny mi schemat 



Wystarczy jakiś temat, bo mikrofon to emblemat 
To co najlepsze to hip-hop kultura 
Break dance, rymowanie i wrzuty na murach 
Nie nawijam o bzdurach, ale o tym co czuję 
Mikrofon kontroluję, tam teraz mój człowiek ląduje 

Reprezentuję Warszawę 
Reprezentuję Warszawę 
Reprezentuję Warszawę 
Reprezentuję Warszawę 

Kocham Warszawę, nie liczę na sławę 
Usiądź na ławę i patrz na zabawę, widzisz? 
Tak właśnie bawi się stolica 
Siadasz, słuchasz naszych rymów i się zachwycasz 
Nic dziwnego słuchasz hip-hopu amatorskiego 
Z najlepszego materiału chłopaka warszawskiego 
Nie kumasz hasła hip-hopowego, to twoja sprawa 
Bit, rym, mikrofon i zielone to zabawa 
Szelki, spodnie, duża bluza to tylko oprawa 
Kiedy trzymam mikrofon, wtedy rządzą moje prawa 
Ukochane miasto - oczywiście Warszawa! 
Moja sprawa co ja robię z mikrofonem 
Teraz Fenomen wali rymy prosto w twoją stronę 
Metafory niezliczone, a bitów wciąż przybywa 
Warszawa w hip-hopie jak ryba w wodzie pływa 
Czasem chujowe kapele ze stolicy, ale bywa 
Trzeba wykluczyć takie ewentualności 
Kasować chujowych rymów dla ci pozujących gości 
(spierdalaj) 
Jeśli jesteś pełen złości to mikrofon chwyć 
I rymuj jakbyś pod wiatr próbował iść 
Bo trudno iść pod wiatr z oczami otwartymi (ale) 
Ale robię to od lat z kumplami tymi samymi 
Braćmi osiedlowymi z Warszawy, bloków szarych 
Dla nas swoistych, dla wieśniaków jak koszmary 
To nie wojskowe koszary tylko miasto wspaniałe 
I choćby mieli mnie zabić, to zostaję tu na stałe 
I choć kłopoty niemałe to wybij z głowy sobie 
Żebym przestał rymować, bo ja kocham to co robię 
Bo jestem z Fenomen i myślę sobie 
Moje rymy są złote przyjemnością nie kłopotem 
Kręcę nimi tak ja piłką Lizarazu 
Nie rozumiesz przekazu, mnie to nie obchodzi 
Robię to dla swoich ludzi, o nic więcej mi nie chodzi 
Będę chciał żebyś zrozumiał postawię kilka grosów 
Każdy ma swój styl rymowania, swój sposób 
Broń godności warszawiak, trzeba niech się leje krew 
Reprezentuj ją godnie, a wszystko będzie EFEKT! 

Fenomen – Warszawa

Tu szczęście można znaleźć
Tu pieniądze można stracić...
To stolica, miasto biednych i bogaczy
To stolica, miasto śmiechu i rozpaczy
To Warszawa pożyjesz, poznasz, zobaczysz

Nie każdy może tak żyć jak by chciał
Nie wszystkim ziści się życiowy plan
Choć nie wiem jak byś chciał żeby się ziścił
Nie poprawni optymiści są tam

Gdzie nieustannie trwa walka o korzyści 
Gdzie marzenia porywa nurt Wisły
Wypluwa na brzeg tą rzeczywistość, która staje w gardle
Gdzie świta szary dzień żeby nagle utopić poźniej 
słońce
Gdzieś za betonowym horyzontem
Warszawa tutaj to wszystko ma swój początek
W tym mieście widać gołym okiem biedę i majątek
Wiarę, rozsądek, szaleństwo, obłęd, strach i nerwy
Tu ciągle ktoś goni coś, kogoś bez przerwy
Ludzie z Polski tu przyjeżdżają dla pieniędzy
Lecz ta obiecana ziemia nikogo z nich nie oszczędzi 
Pracy nie ma, chyba, że Ci się poszczęści
albo ktoś Cię wkręci, bo inaczej to nie bardzo.

Tu szczęście można znaleźć
Tu pieniądze można stracić...
To stolica, miasto biednych i bogaczy
To stolica, miasto śmiechu i rozpaczy
To Warszawa pożyjesz, poznasz, zobaczysz

Warszawa wiem, da się lubić czemu nie?
Płynie dzień za dniem
Tutaj szczęście można znaleźć gdzieś
Zgubić serce i utracić dech
Stracić go na zawsze
Albo ocknąć się i biec
Albo ocknąć się i podobnie straćić i
Linia śmierci nie znajomy jest ten pisk
Jednym daje ukojenie, innym daje łzy
To Warszawa to życie, nie film i nie bajka
Jednego trafi szczęsćie, drugiego trafi prawda smutna
To codzienność, dla niektórych jest za trudna 
Wiesz, tak Bóg chciał mówią
Ale ja nie wierzę
To Warszawa jednym daje, a drugiemu bierze wszystko 
Oczy otwarte (warte) miasto tego cenię
Wieczór, we dnie, nocą to miasto bije mocą
żyje pulsem ulic, tętnem ludzi
Wiesz, więcej tu zarobisz lecz też więcej możesz zgubić
Przeżyj 7 dni w Warszawie, wtedy musisz ją polubić
Ja ją kocham, to moja obiecana ziemia i nie szlocham
Wiesz, to piękno na reklamach, a głupoty w blokach 
Klatka obdrapana, jeden, drugi dobry chłopak i 
Dobrzy nie koniecznie żyją dobrze dziś
Myśl jak chcesz to nie tu
Myśl jak inni bo inaczej w dół, łapiesz ?
Jak za wolno dajesz pacierz, chwile (???) nie połapiesz,
zrozum
To miasto jest idyllą, tylko na pozór
Tu się urodziłem, a się uczę codzień nowych sforów.

Tu szczęście można znaleźć
Tu pieniądze można stracić...
To stolica, miasto biednych i bogaczy
To stolica, miasto śmiechu i rozpaczy
To Warszawa pożyjesz, poznasz, zobaczysz

Onar – Daj mi przeżyć

Na tych osiedlach gdzie bywa czasem ciężko jak 
skurwysyn



Jedni chcą coś kupić i innym sprzedać albo gdzieś iść 
na dziwki
Łatwo przegrać, ciężko przetrwać i mieć na życie
Mama nie da a goście nie chcą żyć jak mnisi
Więc gonią kokę i piorą flotę cały czas
Albo biorą każdą robotę nawet za marny hajs
Polskie złote tylko tym pozwolę rzucić w twarz mi
Nie jak moje ziomki ja niepokorny i odważny
To nie dla typów cipowatych bardziej niż ich laski
Cipowatych tak że jak krwawią to w podpaski
Szybkie fury, szybki sex człowieku
Tu wszyscy chcą to mieć, bo każdy żyje w pośpiechu
Nie oceniaj ich, są wkurwieni nie zazdrośni
Dla takich jak my nie ma już nic, nawet miłości
Kumasz mogę zagrać o to, życie w kości
Bo nie mam nic do stracenia oprócz niepewności

Daj mi przeżyć w miejscu pełnym rozczarowań i 
szczęścia
Daj mi przeżyć, bo mam sentyment do tego miejsca
Wśród dziewczyn, dzieciaków, bloków i rapu
Wrogów, skurwysynów, ziomów i dobrych chłopaków

Daj mi przeżyć w miejscu gorącym jak Majorka
Tylko, że jest tu brudno i nikt nie chce tu posprzątać
Ten brud i syf odbija się już na dzieciakach
Gdy któregoś złapią psy, matka może tylko płakać
Gdy wjadą do domu i zaczną szukać na pewno znajdą
Ojciec będzie du-du-dukał
Daj mi przeżyć gdzie ludzie różnie robią pensję
Pensję swoich starych robią w tydzień albo prędzej
Tutaj dobre serce, równa się kiepska przyszłość
Okażesz się za dobry, będą chcieli ci zajebać wszystko
Tu gdzie żarcie z fast-food'ow smakuje jak styropian
Tu połowa walczy z nałogami a część po wyrokach jest 
już
Chociaż szczerze nie powinni
Bo wiesz, co by się nie stało, to każdy jest niewinny
Daj mi przeżyć, tu gdzie więcej dziwek niż dobrych 
dziewuch
Ziomów, którzy są przy tobie jak zrobisz przebój
Nie masz hajsu, nie masz czasu, oni znikną jak widmo
Zrobisz hajs, zrobisz klip, oni kurwa znowu przyjdą
Daj mi przeżyć wśród tych społeczniaków zza firanek
Którzy obcinają fury i mnie jak wracam nad ranem
Daj mi przeżyć tu gdzie różnie rozumiane dobro
Daj nam wszystkim miłość, szczęście, wolność
Ta, aha, miłość, szczęście, wolność, ej

Gdybym urodził się na nowo, nic bym nie zmienił
Chociaż życie tu zostawiło mi resztkę nadziei
Tu gdzie budzisz się wkurwiony, jeśli w ogóle zaśniesz
Albo budzisz się w miejscu, gdzie klawisz otwiera klapę
Tu gdzie gonią towar cokolwiek im to przy niesie
Więcej kwitu czy to co nawinąłem w czwartym wersie
Zanim zdechnę chcę mieć coś za życia jak Pezet
Trochę więcej z życia, mam kurwa niewiele
Mam jeden mikrofon, więc daj mi tu przeżyć
Lecz szukam roboty, tak tu miewają raperzy
Tu gdzie czasem mam wrażenie, że mój ziomek we mnie 
wątpi
Że staję się jego wrogiem, ale skleja mi piątki

A co piąty chciały mieć ziomka dziewuchę
Wyobraża sobie ją i kurwa bawi się fiutem
Tu jak Jay mamy 99 problemów
Daj mi przeżyć, bo życie ma zbyt wysoką cenę

Płomień 81 – Historie z sąsiedztwa

[Pezet]
Tajemnica tkwiąca w tych ulicach
W szarych chodnikach
Szara liryka w szarych blokowiskach ukryta
Puste boiska jesienią całe w złotych liściach
W kałużach mienią się odbicia, okruchy z naszego życia
Warto byłoby spisać wszystkie te opowieści
Klimat miejski
Jest tłem naszej egzystencji
Historie pełne pytań bez odpowiedzi
O tradycjach ludzi z bloków sąsiednich
Przyjaciele, koledzy, szare klatki kiedyś były grane
Nastolatki podrywane
I prywatki powroty nad ranem
Teraz zmądrzałem
Historie z sąsiedztwa nie spisane

[Onar]
To z sąsiedztwa historie które toczą się koło mnie
Nie jedną rzecz przeżył na pewno nie jeden człowiek
Albowiem, wiele tajemnic jest ukrytych w szarych 
blokach
Głowę do góry podnoszę i szybuje w obłokach
Czy ja to kocham? Znowu jakiś najebany szczeniak
Kurwa, brak przyczyn, akurat efekt
Nie potrzebna awantura
Po co szukasz głupie myśli
Promile we krwi, nos zapchany fetą nie obchodzi mnie 
to
Minuty lecą nieubłaganie, co z nami będzie co sie z 
nami stanie trzymaj mnie w opiece Panie
Powoli wszystko uspokaja sie będzie dobrze słyszę cisze
A następna historia już sie pisze

[Waco]
Na osiedlu znowu umówiłem się
W miejscu w którym wychowałem się
Muzyka w tle szare bloki rwie
Nie widzę z okna

[Deus]
Opowieści z sąsiedztwa stamtąd gdzie toczą się 
śledztwa
Gdzie wielu nie uniknie już nigdy uczuć kalectwa
Sąsiedztwa opowieści zobacz ile nienawiści bólu 
gniewu ludzkie serce zmieści
Każdy mówi chodnik inną historie ci streści
W tej pieśni hajs na pewno nigdy nie szeleści
Ludzką radość i boleści
Warszawie ziemio tu się urodziłem
Składam cześć Ci
Patrze jak ulice rejonu bezsens bezcześci
Pośród przeznaczenia ścieżek uciekając nieświadomie 
przed tą co ostatnio człowiek
Ja do nich wszystkich należę



Dla mnie znajomy to dla innych tylko słowo na papierze

[Małolat]
Od początku żyje tu gdzie te historie się toczą
Gdzie nigdy nic nie było spoko
No bo po co bo jak złoto poszukiwany odpoczynek
Chce odpocząć zostawić to wszystko w tyle
Nie chce słuchać opowieści które budzą mój niepokój
Ze kolejny się wpierdolił czy istnieje na to sposób
By zapobiec tym wypadkom?
Znowu za daleko zaszło bo za rogiem czyha śmierć
I kolejny wpada w bagno patrze na to z dnia na dzień
Ja nie mowie ze mam źle bo ja radze sobie jakoś
Ale o kłopotach wiem i o życiu w szarych blokach
Tutaj rodzą się historie
Teraz przypatrz się spokojnie na stołeczna metropolie

[Waco]
Na osiedlu znowu umówiłem się
W miejscu w którym wychowałem się
Muzyka w tle szare bloki rwie
Nie widzę z okna

Płomień 81 – Z miejsca, gdzie...

Powiedz na osiedlu dzieciaku
To Ursynów skurwysynu

Pochodzę z Ursynowa, miejsca, gdzie...
Pochodzę z Ursynowa, miejsca, gdzie wszyscy znają 
mnie

Matka zawsze mi mówiła możesz być kimś, kim chcesz
Lecz się myliła, bo znam tylko smak ulic tych miejsc
I klimat gorzki tak jak bym spijał z nich deszcz
I napędzał nim leniwą krew w moich żyłach
To nakręca mnie i zabija, kocham cię o mamma mia
Życie, śmierć mija, miłość, sex mija
Wiem mamo miałem sen
I zostałem z tym jak z ostatnim tchem
Nie mam nic już w to wbijam
Jedyna prawda, jaką znam jest na ulicach, które płacą 
nam
Nieprawda, że dostanę taką wartość, jaką dam
Tu miejsca i ludzie jak tatuaże znaczą nas
I gdzie nie pójdę to te ulice patrzą w twarz mi
Nie czuję nic, nie umiem płakać ani kochać
Jedyne wyjście, jakie znam to tutaj zostać
Pochodzę z Ursynowa miejsca gdzie zgubiłem młodość
Tu stajesz się miejscem a miejsce staje się tobą
I może mam coś tu, lecz to, co mam to wciąż za mało
Znam stąd stu lub więcej takich jak ty i ja
Mają coś tu, lecz tak naprawdę to nic nie mają
I zostają tu zupełnie jak ty i ja

Pochodzę z Ursynowa, miejsca, gdzie...
Pochodzę z Ursynowa, miejsca, gdzie wszyscy znają 
mnie

To Ursynów skurwysynu, ej zobacz ten bałagan
Tu diabeł mówi dobranoc a Bóg rzadko wpada
Tak co dzień się składa, że jestem w tych samych 

miejscach
Tych samych sklepach nocnych knajpach i na osiedlach
Na tych samych blokach może miniemy się w przejściu
Każdy wciąga życie, jakie jest nie marząc o szczęściu
Bo marzenia znikły tu jak stąd parę osób
Chcieli zrobić parę stów, ale mieli kiepski sposób
Czas zapierdala, choć niewiele zmienia się wokół
Jadę coś nagrać, wracam z nagrań zawsze do tego 
bloku
Są tu ci, którzy mnie nienawidzą słusznie
Nie dlatego, że jestem tylko, że mój rap to skurwiel
Mają problem, coś tam psioczą, śmieją się z ubrań
Ale jak robię hit to miazga a oni - weź kurwa
Mam tu ziomów, mam wsparcie, mam słuchaczy
Ilu słuchaczy tylu hejterów, dzieciaku witaj w branży
Jak słuchasz nas to ten track zaraża cię jak HIV
Na koncertach i osiedlach wiedzą, kto wygrał beef 
(Płomień)

Pochodzę z Ursynowa, miejsca, gdzie...
Pochodzę z Ursynowa, miejsca, gdzie wszyscy znają 
mnie 

Proceente, Monika Kuczera – Tu mówi Warszawa

Tu mówi Warszawa
Matheo & Grzech Piotrowski
Uwaga, tu WWA, piekło na ziemi
Tygiel zła, który stworzyli przeklęci Niemcy
Pamiętajcie nas, zaśpiewajcie za sto lat
Jak złota, piękna polska młodzież na szańce szła
Za wolność tą najsłodszą, najdroższą
Idziemy pod moździerze, składając w ofierze młodość
Długo czekaliśmy na ten dzień
Chociaż jest nas mniej, czeka nas pewna śmierć
Sumienie zastępuje Boga na ziemi
Nie dajemy się zwyciężyć, nie uznajemy klęski
Ej, Sprzymierzeńcy, tacy dumni jesteśmy
Nieśmiertelni, bohaterscy, jak Kedyw
Na bagnety do ostatniej kropli krwi
Bo nie ma sensu żyć i zniewolonym być
I nawet jeśli cały świat w nas zwątpił
My wytrzymaliśmy 63 dni!
Uwaga! Tu mówi Warszawa!
Notujcie w Trybunach i Times'ach
Trzymamy się jeszcze! Słyszycie? Uwaga!
Robotnik, lud, dzieci na szańcach
Trzymamy się jeszcze!
Uwaga, tu WWA, sumienie świata
Czas zatacza pętle, koszmar wojny powraca
Nie po to Warszawa z popiołu powstała
Żeby znów ktoś miał przeprowadzać na jej wolność 
zamach
W godzinę "W", w rocznicę Powstania
Tysiąc dumnych głów na ulicach miasta stoi
Jakby cuuu pójdą w ruch Mołotowy
Wróg niech lepiej trzyma się z dala i tu nie przychodzi
Kiedy budzą się uśpione demony
Zaskoczony świat nic nie robi, bo się boi
Na nic te wszystkie pakty atlantyckie
Jak zwykle będziemy sami bić się za stolicę



I wiem, że będą patrzeć na nas z podziwem
Jak życie w walce oddajemy za Warszawę
Mogą z zachwytu piać i niech się dowie świat
Że nikt nie pokona nas, damy radę!
Tu z ruin pożarów i zgliszczy
Przemawia wolności stolica
Niełatwo tak damy się zniszczyć
Możecie się nami, nami zachwycać
Trzymamy się jeszcze!

Hardkorowe Brzmienie – Tu się wychowałem

Wwa... Wwa...
Wwa muzyka leci z okna w środku dnia powiewa flaga 
Polska,
Wyzwolona młodziez juz dorosła,
My robimy bunta dziś nie spadną bomy na Zygmunta,
Ja w to wierzę biorę to co mysł mi przyniesie,
To jest o Mnie i o Tobie Essej,
W nim listy które wiatr rozniesie po moim grodzie,
Jesteś tego godzien ja w to wchodze,
Szufla tlum to moj kamuflaź,
My mamy taki układ w tym miećcie,
Każdy z nas ma swoje miejsce,
Przez serce płynie ta sama krew,
Wciaż wdycham zmieszany z spalinami tlen,
Wiesz, wiesz co? Jest dużo waznych rzeczy ale mniejsza 
z resztą
Moje myśli się tu kręcą jak pilka nad obręczą,
Zmierzając tam gdzie cel i sens w życiu miasta napewno
jakiś jest 
Ty to wiesz (Ja to wiem),
Jak Niemenowi ścisnie sen nocą światła nie gasną,
Kupa Meci ludzi którzy wyzwolili nasze miasto,
Przekroczyli życia próg rzecz się dzieje w mieście snów,
Dla niektórych nienormalne co normalne tu,
Ty niewierzysz przyjedź zobacz,
To Kolorowych świateł odbicie w twoich oczach,
Wtedy dowiesz sie o paru rzeczach,
Kręcisz glowę niezaprzeczaj to miasto wchlonie 
wszystkich,
Kontrast flesze blyski ciemne uliczki.

Idę dalej dalej przez świat wyrosłem w mieście WWA 
tak...
Idę dalej dalej przez świat wyrosłem w mieście w 
którym wolniej płynie czas...
Idę dalej dalej przez świat wyrosłem w mieście WWA 
tak...

Nie znasz mnie to poznasz wkrótce,
Wyjechałem,
Patrz zawsze tu wróce przypomniec sobie czas spędzony
w czwórce,
WWA to jest o tej miejscówce,
To miasto da się lubic wiem gdzie co u kogo kupić,
Jak zarobić, jak to wydać,
Człowieku trzeba sie uwijać WWA słychać mnie czy 
widąc,
Życie Warszawy w pięciu smakach przedewszystkim 
przy tym Jointów Zapach,

Ruch w interesie więcej stowa 1200,
Tu korupcje widać wszedzie życie w mieście bylł tak jest
i będzie,
Te dziewczyny trochę inne 99 biorą za godzine,
Zamiast mikro maja firmę
Co się stanie to się stanie,
Morda hamie w WWA jest kultularnie,
Przyjedź zobacz będzie fajnie,
Wschód i zachód naturalnie kocham to miasto WWA 
dokladnie

Idę dalej dalej przez świat wyrosłem w mieście WWA 
tak...
Idę dalej dalej przez świat wyrosłem w mieście w 
którym wolniej płynie czas...
Idę dalej dalej przez świat wyrosłem w mieście WWA 
tak...

Kiedy rano wstaję patrze przez okno na warszawskie 
hawaje,
To tu sie wychowałem tu poznawałem przez 20 pare lat,
Ten sam sklad ten sam betonowy projekt (tutaj stoje i 
biorę to z honorem),
To Warszawskie podziemie nauczyło mnie i się juz nie 
zmienie,
Idę ulicami mego miasta, myślę jaki plan na dzisiaj 
mam,
Wiem wiem co i jak przeciez okno na świat otwarte 
mam,
Dalej płyne WWA to jest miasto jak każde inne,
Ale tu sie urodziłem tu mam rodzinę,
To jest moja bliskość, to jest moja rzeczywistość, to jest 
moja siła,
Moja wiara rozpierdala mnie Warszawa.

Hardkorowe Brzmienie TDF,
jedni to kochają inni nienawidzą,
Nie jestesmy winni Warszawa jest stolicą,
Ten czas jest dla nas po nas jest nicość,
Wyłącz telewizor przejdź sie ulicą,
w tym mieście nic nie jest bezpańskie,
Chodź przejdź sie po panstwie, w państwie,
Chodź ze mną to miasto ma tempo,
Sprawdź to Tede Hardkorowe Brzmienie elo,
To klika pamieęasz krzycha? jaro z ekipą całą i Kita,
To miasto wita Warszawa wita,
Warszawski Styl rymowania na bitach,
Coś jest tu w tych murach i chodnikach,
Temperatura tutejszego życia,
Jak tu jesteś to znasz to czlowiek to miasto jest 
wyjątkowe,
To są korki na wjazdach na trase,
To przebicie w sluchawkach pod palacem, 
To jest cięzkie powietrze w metrze, 
I milion rzeczy które są tu najlepsze,
To Krakowskie Przedmieście, Chmielna 
I jeszcze każda dzielnia po której jeżdżę kto gra 
pierwsze
Miejscówka ta i zrozum to wreszcie WWA

Tede – Warszawa da ci fejm



Ona mieszka gdzieś hen stad, wiesz wcale niema ciężko
Jest freelanserką i córeczką stara ma sieć przedszkoli
To samo: mieć to chcieć to, ty na serio ma to co 
wymarzy
Stojąc pod ich rezydencja kojarzysz "to są" bogaci 
starzy
Chcieli ja wyswatać z synem adwokata
Dzieli ją trzy lata. Posag kot a tam: Lokata, trochę 
ziemi, chata
Mama napiera do teraz, tata nalegał, przestał
Dla niej to tylko kolega, co się najebał w zeszłego 
sylwestra
Była imprezka i wszystko nie miało wyjść jak wyszło
Raz się przespać tylko z kimś, nie oznacza być dziwka i..
Ona ma wielkie plany poczeka jeszcze chwilę
Wyjedzie do Warszawy i ja podbije

Ile istnień ludzkich chce zaistnieć w niej
Chociaż sława to hejt warszawa da ci fejm
W towarzystwie sław kiedy błyśnie flesz
Dlatego dziś jej chcesz warszawa da ci fejm
Warszawa da ci fejm da ci fejm
Da ci fejm , sami bogaci w niej
Warszawa da ci fejm da ci fejm
Da ci fejm, sobą płacisz jej

Ona już nie ma wielkich snow ma big dreams
Znow. Nie lubisz takich slow? Cóż to nie dla ciebie 
nagrywki
Jej się już jebie w bani, chce się przeprowadzić tu
Tak bardzo chce Warszawy
Warszawa chce ja żuć wrigleys.
Za parę tygli czule pożegna bliskich
Spakuje swoje walizki, wszystko z górnych półek do 
kosmetyczki
Wsiądzie w fure od starych. Celuje: merc c klass
Navi poprowadzi ja do Warszawy. Jest przekaz
Znajdzie mieszkanie, wiesz marina biały kamień
Coś co jest na topie na wynajem w Warszawie
To jest świat dla niej świat lamp i kamer
Niema kolezanek? Kolezanki sie znajda same...

Może pójdzie w celebryctwo? Gdzie jedynym celem być 
stąd
Niejednej z tych blogerek coś takiego wyszło. Cipką
Zajara się streetwearem. Zapozna towarzystwo, poczuje
się artystką
Łatwo można się zachłysnąć
Założy sobie fanpage odpali instagrama
Będą klikali lajk za lajkiem, Warszawa odkryje ją sama
Zupełnie przypadkiem pozna miłego pana o wielkich 
znajomościach w sferach, właściciela porshe pana, 
mera
Chuj w ta panamere wierze w twój intelekt
Przecież ta panna merem tak naprawdę tu istnieje
Resztę możesz dopowiedzieć, no bo to przecież klasyk
Warszawa czeka aż przyjedziesz, da azyl, poparzy

Tede – Warszawa gnie cie

[Tede]
W

(Warszawa)
W
(To musisz wiedzieć)
A
(Warszawa gniecie przecież)

[Tede]
Jak tu przyjedziesz, to musisz wiedzieć
To prawda przecież – WWA gniecie
WWA zgniata. WWA zgina
Machina jedzie. Działa kombinat
Jak wielu wraca stąd mając kwitki?
Jak wielu stąd nie wraca nigdy?
To pole bitwy jest. Plac budowy
Patrz – postawiliśmy Narodowy
Jest elegancko – nie to, co wcześniej...
Ale chamstwo ma swoje miejsce w tym mieście
I czuję się tu jak w Gnieździe, jasność?
Wiesz, nie sra się w swoje gniazdo...

(WWA)

[Chada]
Jak tu przyjedziesz, musisz to wiedzieć
Możesz się stoczyć, możesz pójść siedzieć
Za hajs studentki robią tu gałę...
Im się wydaje, że wpadły na stałe
Kupiłeś bilet. Po co? Sam nie wiesz
Niekiedy wódka wygrywa tu z chlebem
Jesteś w amoku. Hę. Jaka praca?
Weź się zastanów, czy nie czas już wracać
Był plan na biznes – spotkał Cię zawód
Kurwa! Na chuj nam tu więcej kebabów?!
Jeszcze Ci mało? Posłuchaj ziomuś
Burzę tu z Jackiem mit szklanych domów

[Tede]
Właśnie przyjechał świeży narybek
Głupców, co liżą luksus przez szybę
Kupców. Hajs na ulicy leży...
I każdy w to wierzy i szuka do skutku!
Wielkie fortuny widać gołym okiem
Jak po mieście śmiga człowiek – marzysz sobie
No weź sam powiedz – też tak miewasz
Ej, to nie powiewa wiatr przemian
Nie wieje. WaWa budzi nadzieje
Nie musisz udawać – nic się nie dzieje
Masz tylko dawać – nic nie dostaniesz!
Ej, kochanie – witam w Warszawie

(Musisz to wiedzieć)

[Chada]
Jak tu przyjedziesz, musisz to wiedzieć
Nie tacy jak Ty skończyli w biedzie
Niejeden czekał za długo i zwątpił
Na coś, co nigdy i tak nie nastąpi
Po co się pchasz tu do tej ferajny?
Robisz pod siebie już na Centralnym!
Jestem wulgarny...To w końcu Chada!
Też tak jak Włodi – rdzenny Warszawiak
Pozbawiam złudzeń – uwierz w te słowa



Chciałbym oszczędzić Wam rozczarowań
Jeszcze Ci mało? My aż do zgonu
Burzymy z Jackiem mit szklanych grodów

To właśnie jest WWA. Warszawa - twoje miasto 
marzeń... Przyjechałeś tu za hajsem... Uważaj! Możesz 
się grubo rozczarować, wiesz?!

[Tede]
WWA [?] się zachłysnąć
I na dno pójść w sumie za wszystko
Ginie się w tłumie, żegna z ambicją
Ktoś, kto przegra upada nisko
Miało bogato być, ale jednak...
Gdzie ta kariera? Kończysz jak żebrak!
Jesteś bezradny, nie wszechmogący
Witamy w grze... Kto jest gorący?
To miasto to multum katastrof
Dziesiątki kultur i my pod tą gwiazdą
I ziomki, co śnią o potędze
To mrzonki są – nic więcej!
Tak koleś – to opowieść z cyklu
"Miasto potrafi strawić i wypluć"
To kwestia kunsztu jak już tu trafisz
Ej! WWA potrafi zabić...

THS Klika – Południowa Praga

Ta, 2-0-0-4, Warszawa, W-WA 
Mieszkam przy brzegu Wisły 
Południowa Praga 

Wychowałem się tutaj, wyrosłem jak bloki 
Wrosłem w to otoczenie, tu są moje korzenie 
Na zawsze do końca w tym miejscu 
Tu G-o-cła-w, W-WA południowa Praga 
Przedstawia z cyklu, oblicza swe odsłaniam 
Getto osiedli, codzienności 
Rzeczywistości szarej obraz chory 
Galerie, balkony, domofony, żaluzje, zasłony 
W oknach przyczajone telewizory 
To gapie niczym sępy głodne 
Żądne afery, trzymają wartę na zmianę 
Niemalże cały czas przez nich po drzwiach puka 
Tylko okazji, pretekstu szuka 
Wenezuelą, telenowelą w TV znudzony 
Dziadyga emeryt notorycznie wykręca numery 
Mordy na kłódki, cicho sza, bo tutaj ściany mają uszy 
I gdzie byś się nie ruszył na każdym kroku 
Każdej przecznicy, podwórku, ulicy, bloku 
Jak w ulu roi się od społeczniaków, konfidentów i 
tajniaków 
Co za wszelką cenę chcą uprzykrzyć osiedlowcom życie 
chłopaków 
Pozdrówka dla wariatów w temacie od tematu 

To jest THS, konfiguracja liter trzech 
G-o-cła-w, południowa Praga 
To jest, to jest THS, konfiguracja liter trzech 
G-o-cła-w, południowa Praga 

Chłopaków dwóch, znów 

G-o-cła-w Warszawa, THS Klika rodu saga 
W sercu mym od małolata ukochana Praga południe 
Południowa Praga to blokowisko, przenikłem w jego 
życie 
Przekładam na papier to co na co dzień widzę 
Dzielnice, ludzi, chodnik i ulice 
Widzę bałagan, obdrapane mury 
Wrzuty, ściany w tagach, wybite szyby na przystankach 
Mario i tania chińska szama w barach 
Ekipy w bramach, ekolog Poldi, place zabaw 
Ławki na których ma grass, pierwsze zdrowie piliśmy za
nas 
Palma, pierwsza Holandia, siódme piętro u baby w 
bloku 
Przed którym rósł zielony trawnik 
Spójrz, z ławki starszy pan gołębie karmi 
Chcesz pogadać? zajarać? wpadnij 

To jest THS, konfiguracja liter trzech 
G-o-cła-w, południowa Praga 
To jest THS, konfiguracja liter trzech 
G-o-cła-w, południowa Praga 

To jest, to jest THS, konfiguracja liter trzech 
G-o-cła-w, południowa Praga 
To jest THS, konfiguracja liter trzech 
G-o-cła-w, południowa Praga 

...Oto kilka prostych słów... 

...Come on, W-WA... 

...Mieszkam przy brzegu Wisły... 

...Tutaj osiedlowa nuta... 

...Nie przestaje grać... 

...Mówię ci... 

...To jest... 
Warszafski Deszcz – Miasto tonie w rapie

Ej, joł człowieku. To Warszafski Deszcz. (Jest wszędzie) 
Numer Raz i TDF

[Tede]
Nie ważne jaką masz pod maską blachę
Twoje miasto żyje rapem
Sprawdź to – tutaj u nas jest wszędzie rap
Tu jest Hip-Hop kultura, WWA

[Numer Raz]
To WWA wita mnie co dnia
Dzień dobry! Czuję moc. Zakładam sztormiak
Wybijam w miasto, które nigdy nie śpi
Tu tętnią nasze serca do każdej pętli

[Tede]
Ty – dzieciaki grają rap na głośnym
Bo od lat jest rap i na rapie wyrośli
Popatrz gdzieśmy doszli z tym rapem, bracie
Rap gra w głośnik. Miasto tonie w rapie

[Numer Raz]
To kamuflaż, a Ty, ziom, patrz komu ufasz
Znów rap puszczam w miasto i mam go na ustach
Wciąż pluję i ulice toną w mych bluzgach



To WWA, kurwa, czujesz nasz [?]

[Hook: Seta]
To moje miasto w muzyce rap tonie
To Twoje miasto w muzyce rap tonie
To nasze miasto w muzyce rap tonie
Bo każde miasto w muzyce rap tonie

[Tede]
Kiedy rap nam kiedyś wybuchał w głowy
To był stuprocentowy rapowy Czarnobyl
Potem spadł Deszcz – zaczęła się powódź
Deszcz pada tu znowu – w imię Hip-Hopu
[Numer Raz]
Firmuję się odznaką z chmurką
Do starszych odnoszę się z szacunkiem – ukłon
Warszawski rap, składam hołd podwórkom
Bo stąd wyszedł i towarzyszył naszym buntom

[Tede]
Woofery pompują rap w tylne klapy
I nie ważne jak rezonują Tobie blachy
Nie ważne jakie masz litery tablic
To woofery pompują tutaj rap jak diabli

[Numer Raz]
Odpalam swoje 2,5 litra
Ruszam powoli. To moje miasto i moja ulica
Tu sami swoi rapem pochłonięci
Stolica Deszczu, w którym ta muzyka w beton bębni

[Tede]
Nie ważne czy jesteś tam, czy tu
Bo i tu i tam rap płynie z fur
Płynie z bloków, boisk, miejscówek, klatek
To miasto mocno stoi rapem

[Numer Raz]
Te bloki grają na własnym zasilaniu
Już od młodej foki znamy się na przesłaniu
Jest OK i w porządku i nie tracę nadziei
To z rozsądku i przyświecającej idei

[Tede]
To już się zaczęło. Miasto tonie w rapie
To nie koniec. Postaw stereo na parapet
Podkręć bas. Daj volume na max
Dokładnie tak – oknem pompuj rap

[Numer Raz]
To big city...Może nie jak New York w U.S.A
Ale mamy ten polot i bity od Tedeusza
To miasto nas zmusza i zachęca
To jest Hip-Hop płynący prosto z serca!

DJ Deszczu Strugi – Szum miasta

Dziki tłum na ulicach robi szum
kto podsyca tu ogień ten wszczyna bunt
nie ma jak pod nogami własny grunt
moje osiedle tu dŹwięk obija się o beton

nie każdy ma tu lekko dla wielu jest to getto
stres to podatek by na rękę było netto
trzeba zapierdalać w te i nazad
życie z dnia na dzień jest tu jak czysty hazard
jak dobrze obstawiasz to trafiasz wygraną
każdy dzień nie oznacza wtedy znów to samo
naprawdę można wyjść tu na swoje
chociaż w koło często harmider i rozboje
szum to jest melodia tych właśnie ulic
dialogi ludzi zamieszkałych tu z natury
znający procedury i codzienności jazgot
oni tu zostają, bo kochają miasto

To moje miasto rządzę tu jak Fidel Castro
znane z przegranych ludzi z finansowych katastrof
moje miasto jest dziwne bez ludzkiej ściemy
non-stop zapierdol za hajsem tego pragniemy
ulice chaosu dwutlenek węgla brudne tereny
pot ścieka z czoła gdzie te moje PLN'y kurwa rzecz
jebany stres wciąż pogoń za tym hajsem
niuansem, traktuj to z dystansem
legalnie fizycznie praktycznie
wszystko opiera się na tej samej prostej belce
żyjemy w tym dziwnym świecie gdzie męczy się serce
hałas krzyk lęk bęben megaherce
poniedziałki czwartki piątki wtorki mętlik
kurwica strzela ulica wszędzie korki
banki rachunki sprawy złe stosunki
nie patrząc w tył ulicy bez zamułki

Ten szum słychać na ulicach miast
ten szum żyje tu pośród nas
ten szum daje nam o sobie znać
ten szum jest tu każdego dnia

Stojąc na rogu jednej z ruchliwych przecznic
w minutę naliczyłem chyba ze 100 nic
ciekawe ile z nich składa hołd temu miastu
a ile jest tu tylko po to by naruchać hajsu
kocham to miasto choć czasami mam go dosyć
ale jakoś nie zamierzam się stąd wynosić
jestem ze stolicy i nie muszę się z tym obnosić
miłość do Warszawy zawsze w sercu będę nosić
tak nam się trafiło, ba to miasto stołeczne
tak samo przyjazne jak i niebezpieczne
to jest nasze miejsce i idziemy w zaparte
miasto grzechu warte dla nas kluby na oścież otwarte
tumy ludzi co życia lubią poużywać po nocach
ja pośród nich nie ma co ukrywać
w głowie jeszcze szumi od wczorajszych alkoholi
znowu melanż się tu wymknął spod kontroli

O co biega w tym wszystkim ja sam tego nie wiem
każdy w szumie miasta w tłumie dąży za chlebem
widzę tego pozytywne i złe strony
ten motor miasta napędza rządza kabony
ja sam żyję tu zbierając dobrej pracy plony
jak i z trudem ograniczam się w tej myśli
tempo miasta i szum w moich uszach piszczy
zacząłem 26 lat temu ten ważny wyścig
rodząc się w tym mieście znad brudnej Wisły
czasem czuję się tu gościu sam jak palec



czasem w śródmiejskich klubach stały bywalec
znam nocne życie gdzie przepierdalam szmalec
to Warszawa nielubiane miasto
to Warszawa bieda i bogactwo
to Warszawa (Warszawa) śpiące miasto
tu spełniają się sny krew i dusza sprawdź to

Ten szum słychać na ulicach miast
ten szum żyje tu pośród nas
ten szum daje nam o sobie znać
ten szum jest tu każdego dnia

Są tacy którzy nienawidzą nas
tylko za to, że pochodzimy z wielkich miast
taki człowiek tego po prostu nie za znał
nie wie co to znaczy szum na ulicach mego miasta
tak naprawdę może tylko pozazdrościć
zdrowia które traci dwa razy szybciej ze złości
adrenalina wzrasta gdy problem się nawarstwia
ile razy słyszałem kurwa tylko się pochlastać
nadzieja jeszcze nie wygasła ludzie szukają lekarstwa
by nie wkurwiać się na maxa
słychać ich nawet w pozamykanych pojazdach
by po chwili zagłuszyły ich syreny w ambulansach
szum narasta z przodu kraksa
tuż obok zamieszanie człowiek zasłabł, upadł na asfalt
to kraina zgiełku wielka aglomeracja
słychać szelest, bo oparta na finansach

Ty słyszysz to, to miasta szum
taki tekst Wigor wielki szum
a mixtape jest drugi DJ Deszczu szum
stestuj to, stestuj gościu, stestuj

WSP – Ulica życiem tętni

WSP, właśnie tak, Damian,
Vis-à-vis dziesiątki, stoję, piję browar, obserwuję, 
naród zapierdala jak mrówki, praca, szkoła, 
chęć zarobku, stoję z boku, nie prowokuj, 
co dzień w bramach przekręty, 
nie wiedzą co robić zamulone studenty, 
kebaby, hambursgy, browar i faja, 
rozpoczyna się eskapada, na klatkę do Kwacha, 
tam fifa idzie w ruch, kończy się (?),
 jeszcze jeden buch, piętro wyżej obserwator, 
po cichutku drzwi zamyka, 
znika i dzwoni po psy, CHWDP, 
to dla was kurwy, jebać was trzeba, 
za upierdalanie życia, za to że jest bieda, 
wśród śródmiejskiej młodzieży, 
nie muszę na nich czekać, 
by uwierzyć, że przyjadą, najarają się oparami i pojadą,
ja tam złego w to nie unikam, i znikam, 
z kopa wypierdalam drzwi, 
dwaj dzieciowe się budzą, 
na pierwszym piętrze Krawczyki disco-polo młócą,
 psy przyjadą, to ściszą, na (?) nic miłego, 
tak zapierdala, że wszyscy w górę patrzą, 
wokół rusztowania ptaki srają, dalej delektuje się fają, 
najarany, nie ważne jakie stany, 
na zaufanych liczyć mogę, 

ulica życiem tętni i wyznacza mi drogę, 
jak Elvis, mam to pomogę, się podzielę, mistrzowskie 
ziele, 
WSP, dziękówka przyjaciele, dziękówka przyjaciele, 
Posługuję się zawodowską gadką polską, 
wychodzę z domu, na ulicę Marszałkowską, 
tu ludzie jak mrówki, w poszukiwaniu gotówki, 
jestem między nimi, ale nie łapię ich w szlufki, 
cóż, wkoło kurz, hałas, to wszystko, 
idę na boisko, bo mam blisko, 
zgredy robią ruchy, małolaty grają w kosza,
 łapiduchy niosą do karetki kogoś na noszach, 
idę dalej, młody złodziej na przypale,
 z okien wszystkie drą, konfidenty stare, 
przemierzam kamienice, ulice, pełne liryki, 
naglę drogę przecinają mi świetliki, 
znowu te pomioty systemu wyszły na łowy, 
chłopak z ulicy, zawszę zwarty i gotowy, 
skrótem, przez podwórze, w tłum się zanurzę, 
kolejna wygrana, z kurwą w niebieskim mundurze, 
chwila odpoczynku, w cieniu, jednego z budynków, 
naglę odgłos spadających (?), 
czas na koło ratunkowe, numer jeden, 
telefon do przyjaciela, tak, jestem pewien, 
dzwonię do Radara, elo ziomek, 
idziesz na browara? Gra gitara, dobra będę zaraz,
 no to nara, nara, ustawka jest pod (?), 
przybijam grabę i już znika rzeczywistość szara, 
wieczorowa pora, melanż na hardkora,
 i ulica tętni życiem bardziej coraz, mówił Juras, 
warszawskie centrum miasta, tu ulica życiem tętni, 
no i basta, 
Ulica zawsze będzie miała swój własny byt, 
to nie tani chwyt, to skomplikowany zbyt, 
byś mógł to rozumieć, prasowy typ, 
ty bękarcie w nic nie wnikaj, zostaw to i znikaj, 
Wybijam się przed bramę i widzę nowe rzeczy,
 ekipa wiarusów (?), w bramie obok, 
ktoś dostał nóż na plecy, nie dla hecy, 
dla hajsu, dlaczego? Dla kwitu, nie ważne czy dla 
szamy, 
czy dla bitu, to po prostu jest kapitalizm u rozkwitu, 
a ulica życiem tętni, ludzie obojętni, 
na złotego padołu, Zator opisuję z wspólnikami, 
(?) bieda i chłód, ludzie z dnia na dzień żyją, 
czekają na cud, to nie miód, tylko bagno, 
a znieczulica rośnie i uczucia słabną, 
zaczęło się już dawno, inny z tej samej ulicy, 
wybił się, dobrze mu poszło, teraz hajsy liczy, 
jeszcze inny, o pomoc do boga krzyczy, 
lecz czy go wysłucha, teraz z innej beczki prawda sucha,
starszych chłopaczyn co i raz, zabiera kostucha, 
furą i wypadek, na przypale, strzały (?), 
bo wielu się ukrywa przed kumplami, wszyscy wy, 
co pierdolicie psy, wiedzcie że, WSP, zawsze jest z wami,

Warszawska ochota, ulica życiem tętni, 
syf zapierdala, widok codzienny, znajome gęby, 
dilerzy i złodzieje, ćwoki i przekręty, 
uliczne sępy, miasto życiem tętni, z ręki do ręki, 
dominowana flota, witamy w getcie, 
warszawska ochota, dzielnica bogactw, 



dzieciaki na robotach, setki tajemnic, 
ukrytych w blokach, (?), 
dobra odpal, raz, dwa, trzy, no i dobra, 
dalej muszę biec, wiesz jak jest, 
trzeba coś jeść, pozdrawiam moich ludzi, elo, cześć, 
Wychodzę z domu, za pięć jedenasta, 
dzień dobry, mój cel, komunikacja, 
na bilbordach, ludzkie życie na obrazkach, na 
chodnikach, 
ci sami, w nowych maskach, stojąc z boku, nie 
dostrzegłem, 
że z boku, ulica tętni o każdej porze roku, 
ja wśród tego tłoku, no cóż, zagubiony, bród i kurz, 
idę nie zniechęcony, chociaż wzgardzony i zdeptany 
chodnik, 
ulica niesie, kolejne moje zwrotki, 
kto pod dołki, zwykł sam w nie wpada, 
gdzie ojczystym językiem władam,

 jak mieczem (?), obserwuję tego, 
który idzie zarobiony, 
policja zbiera żniwo patologii, pierdolę psy, 
dość waszej demagogii, 
ulica świadkiem wielu historii, 
masz co zajarać, albo wypić to podbij, 
Ulica zawsze będzie miała swój własny byt, 
to nie tani chwyt, to skomplikowany zbyt, 
byś mógł to rozumieć, prasowy typ, ty bękarcie w nic 
nie wnikaj, 
zostaw to i znikaj,
Ulica zawsze będzie miała swój własny byt, 
to nie tani chwyt, to skomplikowany zbyt, 
byś mógł to rozumieć, prasowy typ, ty bękarcie w nic 
nie wnikaj, 
zostaw to i znikaj 


